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 املادة األولى

 نظام السنة التحضيرية

1/1  
ً
 باجتياز برنامج السنة التحضيرية بنجاح.يعتبر قبول الطالبة في الكلية قبوال

ً
ا
ً
 مشروط

 على الطالبة إنهاء متطلباتها بنجاح.   الصيفي، يتوجبالسنة التحضيرية سنة دراسية مقسمة على فصلين دراسيين رئيسيين خالف الفصل  1/2

 لدرجة العلمية.ال تحتسب مدة دراسة السنة التحضيرية ضمن املدة املحددة إلكمال متطلبات الحصول على ا 1/3

 تدخل نتائج مقررات السنة التحضيرية ضمن املعدل العام أو التراكمي للدرجات العلمية التي تقدمها الكلية. ال  1/4

     

 املادة الثانية

 معادلة مقررات السنة التحضيرية واإلعفاء منها

2/1  
ً
 للضوابط التالية: يتم اإلعفاء من دراسة مقررات السنة التحضيرية للطالبة املقبولة نظاما

ً
 كطالبة مستجدة وفقا

 تعقد اختبارات اإلعفاء في األسبوع األول من الفصل الدراس ي. 2/1/1

 :من مقررات اللغة اإلنجليزية اإلعفاء 2/1/2

( قبل صدور CAMBRIDGEأو  IELTSأو TOFEL)حصولها على إحدى الشهادات العاملية  تالطالبة ما يثبتقدم أن  .أ

 الجدول الدراس ي.

 ( أكثر من سنتين.CAMBRIDGEأو  IELTSأو TOFEL) مض ى على حصولها على أحد الشهادات العاملية قدأال يكون  .ب

 حسب الضوابط 2( أو مقرر اللغة اإلنجليزية )1يجوز إعفاء الطالبات من دراسة مقرر اللغة اإلنجليزية ) .ج
ً
( أو كالهما معا

 والشروط التي يقرها مجلس القسم.

 :مقررات الرياضياتاإلعفاء من  2/1/3

 القسم.( حسب الضوابط التي يقرها مجلس 1يحق للطالبة دخول اختبار اإلعفاء من دراسة مقرر الرياضيات ) .أ

( على األقل في اختبار Aذا حصلت تقدير ممتاز )إ( 2اء من دراسة مقرر الرياضيات )يحق للطالبة دخول اختبار اإلعف .ب

 (.1عفاء من دراسة مقرر الرياضيات )اإل 

 كطالبةاإلنجليزيةقررات )غير اللغة امليتم معادلة  2/2 
ً
مستجدة والتي سبق لها الدراسة في جامعة/كلية سابقة  ( للطالبة املقبولة نظاما

 للضوابط التالية:
ً
 وفقا

 أن تكون لغة الدراسة في الكلية أو الجامعة السابقة هي اللغة اإلنجليزية. .أ

فيها وذلك  أن تقدم الطالبة وثيقة أصلية معتمدة من الكلية أو الجامعة السابقة توضح املقررات التي درستها وتقديراتها  .ب

 قبل صدور الجدول الدراس ي.

التي درستها الطالبة في الجامعة/الكلية السابقة ونجحت فيها شريطة املقررات تقرر األقسام األكاديمية املعنية معادلة  .ج

 ( في تلك املقررات.Cحصولها على تقدير اليقل عن جيد )
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 في ذلك املقرر. السجل األكاديمي للطالبة ( فيNPقرر أو أعفيت الطالبة من دراسته يرصد تقدير ناجح بدون درجة )مإذا تمت معادلة  2/3

 

 املادة الثالثة

 قواعد الدراسة 

 تكمل الطالبة متطلبات السنة التحضيرية بنجاح إذا استوفت الشروط التالية:  

املتطلبـات الدراسية فـي مـدة زمنيـة ال تتجـاوز ثالثـة فصـول دراسيـة رئيسـة، وال يحتسب الفصل الصيفي وال فصل التقوية ضمن  اجتياز  3/1

 هذه املدة. 

( في اآلخر، أو تقدير ال يقل عن مقبول D)وتقدير مقبول  أحدهما( في C)ال يقل عن تقدير جيد  بما 2و 1 اإلنجليزيةاجتياز مقرري اللغة  3/2

 كال املقررين. ( فيDمرتفع)+

مرتفع ( في اآلخر، أو تقدير ال يقل عن مقبول Dوتقدير مقبول ) أحدهما( في C) تقدير جيدال يقل عن  بما 2و 1اجتياز مقرري الرياضيات  3/3

+(D.في كال املقررين من طالبات املسار العلمي ) 

 األخرى.اجتياز املقررات  3/4

 

 املادة الرابعة

 املواظبة 

 3/15دخول االختبار النهائي إذا زادت نسبة الغياب عن ) من وتحرم العملية، والدروس املحاضرات حضور  الطالبة على 4/1
ً
( أسبوعا

 )صفر(. والتراكمي بـ( ويحتسب في املعدل الفصلي DNوتحصل من تجاوزت ذلك على تقدير محروم ) الدراسية،في املقررات 

 للضوابط التالية: اما فاتهيسمح للطالبة بتأدية  4/2
ً
 من اختبارات وفقا

 و التنويم، أ تلي التي النقاهة إجازة فترة في حالة إجراء عملية جراحية أو تنويم في املستشفى وقت أداء االختبار أو خالل .أ

 اإلصابة بمرض معٍد وفق تقرير طبي.

 أيام.( 7في حالة وفاة أحد األقارب من الدرجة األولى على أن تسلم شهادة الوفاة إلى وكالة شؤون الطالبات في مدة أقصاها ) .ب

 فيها. .ج
ً
 في حالة املشاركة في املناسبات واألنشطة الرسمية التي تكون الكلية أو الطالبة طرفا

 ملدير الكلية استثناء خالف ذلك.يجوز  .د

4/3    
 
 متصلة، وال تحتسب هذه املدة ضمن نسبة الغياب املسموح بها ألي مقرر.  (15)منح الطالبة إجازة وضع استثنائية ملدة ت

ً
 يوما
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 املادة الخامسة

 وتأجيل الدراسة االعتذار 

 دراسة أي من مقررات السنة التحضيرية.  عتذار عنال يجوز للطالبة اال 5/1 

 دراسة الفصل األول لها بالكلية.  عن عتذار ال يجوز للطالبة التأجيل أو اال 5/2

 يجوز للطالبة تأجيل دراسة الفصل الدراس ي الثاني لها بالكلية ملرة واحدة فقط إذا استوفت شروط التأجيل.  5/3

دراسة الفصل الثاني لها بالكلية وملرة واحدة فقط إذا استوفت شروط االعتذار وتحصل على  يجوز للطالبة االعتذار عن االستمرار في 5/4

 لذلك.  املنظمةالضوابط حسب  ( وذلك(WF/WP راسبأو منسحب ناجح/ (W)تقدير منسحب بعذر 

  

 املادة السادسة 

 طي القيد

 من السنة التحضيرية ويطوى قيدها من الكلية  
ً
 في الحاالت التالية:تفصل الطالبة أكاديميا

 ( في جميع املقررات في فصل دراس ي واحد.F( أو تقدير راسب )DNحصلت الطالبة على تقدير محروم ) إذا 6/1

( في فصلين دراسيين بما في ذلك الفصل 2أو1) ( أو أحد مقرري الرياضيات2أو1)اإلنجليزية تكرر رسوبها في أحد مقرري اللغة  إذا 6/2

 الصيفي.

 .رئيسية دراسية فصول  متطلبات السنة التحضيرية خالل ثالثة لم تنه   إذا 6/3

 للحاالت  اجتياز برنامجيمكن للطالبة التي تم طي قيدها بسبب عدم تحقيقها شروط  6/4
ً
السنة التحضيرية التقدم بطلب إعادة القيد وفقا

 التالية:

)بما فيها الفصل الذي طوي قيدها فيه( فيعاد قيدها بتوصية من لجنة  رئيسين ندراسي فصلينإذا لم يمض  على طي قيدها  6/4/1

افقة مدير الكلية.  التقويم األكاديمي ومو

التقديم للكلية  افيه( فبإمكانه)بما فيها الفصل الذي طوي قيدها  رئيسين ندراسي فصلينإذا مض ى على طي قيدها أكثر من  6/4/2

 كاديمي ويطبق عليها كافة الشروط واألحكام في حينه.كطالبة مستجدة دون الرجوع إلى سجلها األ

أي حاالت أخرى  و أعاله، أإعادة قيد الطالب املفصول ألسباب تأديبية أو أكاديمية باستثناء الحاالت املشار إليها في البنود  ز ال يجو  6/4/3

 .الكليةيقرها مجلس 
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 املادة السابعة 

 برنامج التقوية

 التالي:  وفق-توفره  عند-يمكن للطالبة االلتحاق ببرنامج التقوية  

صلت الطالبة بسبب رسوبها في أحد مقرري اللغة  7/1
 
( مرتين متتاليتين في فصلين 2و1( أو أحد مقرري الرياضيات )2و1) اإلنجليزيةإذا ف

 دراسيين متتاليين.

صلت الطالبة بسبب حصولها على تقدير مقبول ) 7/2
 
( وتجاوزت املدة 2و1( أو مقرري الرياضيات )2و1) اإلنجليزية( في مقرري اللغة Dإذا ف

 .(2أو الرياضيات  2 اإلنجليزيةالزمنية املحددة الجتياز السنة التحضيرية فتحصل على البرنامج في املقرر املتأخر )اللغة 

  أخرى.باب متطلبات السنة التحضيرية في املدة الزمنية املحددة ألس إذا لم تنه   7/3

سمح 7/4  فقط لكل مقرر. وملرة واحدةمن برنامج التقوية لدراسة مقررات الرياضيات واللغة اإلنجليزية  باالستفادة ي 

على توصية من لجنة التقويم  والرياضيات لبرنامج التقوية عند الحاجة وبناءً  اإلنجليزيةتخضع مقررات السنة التحضيرية غير اللغة  7/5

افقة مدير   الكلية. األكاديمي وبمو

 ال يحق للطالبة إعادة مقرر اجتازته بنجاح خالف ما ذكر آنفا في هذه املادة.  7/6

اقع ) 7/7 ستحصل من الطالبة رسوم دراسية في هذ البرنامج بو
 
 الدراسة.للساعة املعتمدة الواحدة خالل األسبوع األول من  ل( ريا250ت

%( من 20)األسبوع الثاني من بدء الدراسة فيخصم مقدار عشرين باملائة  انتهاء التقوية قبلعدم إكمال برنامج إذا قررت الطالبة  7/8

لدراسة يحق لها املطالبة با الثاني، وال وال تعاد لها الرسوم الدراسية إذا تم االنسحاب بعد األسبوع  الباقي،الرسوم التي دفعتها ويعاد لها 

 على نظام التقوية مرة أخرى.

 

 املادة الثامنة

 االلتحاق بالتخصص

 ند التحاقها بالكلية اختيار إنسانية( ع علوم-القرآن  تحفيظ-املسار األدبي )علوم شرعية وعربية من الثانوية العامة يحق لطالبة  8/1

 فقط. واملوارد البشريةتخصص اللغة اإلنجليزية 

 )اللغةالتحاقها بالكلية اختيار أحد التخصصات التالية  الطبيعية( عنداملسار العلمي )العلوم من الثانوية العامة يحق لطالبة  8/2

 (.املوارد البشرية – املحاسبة–املعلومات اإلدارية  نظم-اآللي  الحاسب-الداخلي  التصميم-األعمال  إدارة- اإلنجليزية

 يحق للطالبة التقدم بطلب تحويل رغبتها  8/3
ً
 للضوابط التالية: بالتخصص وفقا

 التقدم بالطلب خالل الفصل الدراس ي األول من السنة التحضيرية وملرة واحدة حسب املواعيد املعلنة في ذلك الفصل. .أ

للسنة التحضيرية وهي ثالثة فصول االلتزام بإكمال دراسة كافة املقررات التابعة لهذا املسار ضمن املدة الزمنية املحددة  .ب

 دراسية رئيسية بحد أقص ى.

 شروط التحويل بين مسارات التخصص في السنة التحضيرية  : .ج
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-BUS-MIS-HRM-ACCTمن )

CS-ID( إلى )ENGL) 

-BUS-MIS-ACCT( إلى )HRM -ENGLمن )

CS-ID) 

- -BUS-MISين التخصصات التالية )ب

ACCT-CS-ID ) 

 1اجتياز مقرر اللغة اإلنجليزية 

 على األقل Cبتقدير 

أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية في 

 فقط العلوم الطبيعيةمسار 
 توفر مقعد متاح

 توفر مقعد متاح توفر مقعد متاح
افقة مدير الكلية  مو

افقة مدير الكلية افقة مدير الكلية مو  مو

 

 اختارته عند التحاقها بالكلية إذا اجتازت متطلبات السنة التحضيرية الخاصة بخطتها بنجاح .تلحق الطالبة بالتخصص الذي  8/4

 

 املادة التاسعة

 أحكام عامة

السنة التحضيرية فيما لم يرد بشأنه نص مخالف في  الباتية املعتمدة بالكلية على طتطبق الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامع 9/1

 هذه الالئحة.

 االعمل بهذه الالئحة  9/2
ً
افق  هـ1439/1440من العام الدراس ي  األول من بداية الفصل الدراس ي  عتبارا  م.2018/2019املو

 تنسخ هذه الالئحة ما سبقها من لوائح منظمة للسنة التحضيرية. 9/3

 ملجلس الكلية وحده حق تفسير نصوص هذه الالئحة. 9/4

 هـ.1440/ 1 / 15بتاريخ     املنعقدة األولى جلستهلكلية في اعتمدت هذه الالئحة من قبل مجلس ا 9/5

 

 

 

 

 

 


